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Vuoden 2018 rakennusohjelmat, pääliikenneväylät ja muut
liikennejärjestelyt
Dno
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Päätöshistoria
Tiivistelmä

Vuoden 2018 rakennusohjelman menokohdan pääliikenneväylät
ja muut liikennejärjestelyt käyttö

Esittelyteksti
Vuoden 2018 talousarviossa on kustannuspaikalla 9003
”Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt” osoitettu määrärahaa
4 000 000 €. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut esittää, että tämä
määräraha käytetään seuraavien työ- ja investointikohteiden
toteuttamiseen.
963 000 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT
LIIKENNEJÄRJESTELYT

4 000 000 €

963 100 UUSINVESTOINNIT

2 600 000 €

963 108 Hiukkavaara

2 600 000 €

Poikkimaantien silta Oulujoen yli on valmistunut ja liikenteen
käytössä. Liikennemäärä on tässä vaiheessa asettunut noin
6000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Uusi yhteys on keventänyt
liikennekuormaa Erkkolan sillalla ja osittain myös Pohjantiellä,
joka on parhaillaan työn alla.
Raitotie täydentää tätä tärkeää pääkatuyhteyttä vt20:n ja Ruskon
suuntaan muodostaen valmistuessaan yhtenäisen kehäyhteyden
keskeisen Oulun alueelle. Puuttuva osa tästä pääkadusta
pyöräteineen saadaan liikennöitävään kuntoon tällä investoinnilla.
Hankkeeseen sisältyy myös olevan kuntoradan/ladun alikäytävä
Haapalehdon ja Kiulukankaan kohdalla yhteistyössä liikuntatoimen
kanssa.
Tulevien vuosien peruskorjauskohteita on mm. Valtatie Tuirassa,
jonne keskitetään parhaillaan terveys- ja hyvinvointipalveluja.
963 200 KORVAUSINVESTOINNIT
963 201 Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen

1 350 000 €
500 000 €

Keskustastrategian mukaisesti panostetaan aiempia vuosia
enemmän pyöräliikenteeseen. Oulun keskustan pyöräilyn ja
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kävelyn kehittäminen ja Oulun seudun pyöräilyn tavoiteverkko
2030 yleissuunnitelmat ohjaavat toimenpiteitä.
Määrärahalla hankitaan mm. runkolukittavia pyörätelineitä.
Hallituskadusta välillä Kirkkokatu–Isokatu muodostuu keskeinen
pyöräpysäköintipaikka, jossa on myös katettua pysäköintitilaa.
Pyöräilyn ja kävelyn erottelu värillisellä asfaltilla vilkkaimmilla
katuosuuksilla ja pääreittien suojateillä/pyöräteiden jatkeilla
parantaa liikenneturvallisuutta ja selkeyttää liikkumista.
Samalla poistetaan pyöräilyä häiritseviä reunakiviä ja tehostetaan
valaistusta.
Pakkahuoneenkadun muuttaminen uuden tieliikennelain
(voimaantulo 2018) mukaiseksi pyöräkaduksi sisältyy katurakennusohjelman osioon ”kadut, tiet, sillat, torit”. Lisäksi ns. MALPEhankeohjelmaan kuuluu keskusta–Linnanmaa Baana,
korkeatasoinen pyörätiehanke, joka on tarkoitus toteuttaa
kahdessa vaiheessa 2018–2019.
963 203 Liikenteenohjaus ja telematiikka

300 000 €

Vanhentuneet liikennevaloja ohjaavat risteyskojeet on saatu
uusittua. Uutta keskusjärjestelmää hyödynnetään panostamalla
liikennetekniseen seurantaan. Tietoliikenneverkkoa päivitetään
valokuituyhteyksiksi turvaamaan nopea ja luotettava tiedonsiirto.
Uusia liikennevaloja rakennetaan MALPE-rahoituksella
Oulunlahdentielle Palokankaantien ja Pirttilammentien liittymiin.
Myös perinteistä viitoitusta uusitaan ja täydennetään.
963 205 Liikenneturvallisuus ja esteettömyys

250 000 €

Ouluun valmistui 2016 uusi liikenneturvallisuussuunnitelma,
joka jakaantuu liikennevalistus- ja liikenneympäristöosioihin.
Suunnitelma on laadittu useiden kaupungin hallintokuntien ja
tienpitäjien yhteistyönä. Toimenpideohjelmiin sisältyy mm.
suojatieturvallisuuden parantamista eri puolilla kaupunkia.
Haapalehdontie, joka liikenneverkollisista muutoksista johtuen
on kärsinyt lisääntyneestä läpiajoliikenteestä, esitetään parannettavaksi.
Ohjelma tarkentuu suunnitelmien ja kustannusarvioiden
valmistuttua.

Oulun kaupunki
Päivämäärä

Uusia alikäytäviä, jotka eivät sisälly erillisiin katurakennushankkeisiin, ei lähivuosina ole tulossa. Hidastekorotuksista on
jouduttu pääosin luopumaan niistä koituvien tärinäongelmien
vuoksi.
963 208 Joukkoliikenne

50 000 €

Määrärahalla uusitaan ja hankitaan pysäkkikatoksia.
963 233 Siltojen ja alikäytävien peruskorjaus

250 000 €

Määrärahalla tehdään pääkaduilla olevien siltojen välttämättömiä
korjauksia kuljetusten turvaamiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi.
963 400 KESKENERÄISET TYÖT

50 000 €

963 401 Keskeneräiset työt

50 000 €

Määrärahalla rakennetaan loppuun edellisen vuoden hankkeiden
pienet keskeneräisyydet.
Liitteet

Investoinnit 2018-2020 (taulukko) ja sijaintikartta kohteista
(kohteet myös karttatiellä)

Oheismateriaali

-

Esittelijä

Kaupungininsinööri Pasi Heikkilä

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden esityksen vuoden 2018 pääliikenneväylien
ja muiden liikennejärjestelyiden rakennusohjelmaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat

Liikenneinsinööri Erkki Martikainen, p. 044 703 2113

Täytäntöönpanotiedot

Ei muutoksenhakuoikeutta.

